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KODUTÜTARDE JÄRGUKATSETE NÕUDED 

 
 
  VI järk                     (omandatakse enne noorliikmeks astumist) 
 
 
 

EESTI LOODUS 1. Tunneb kodukoha loodust – tutvumine kodu ja kooli 

ümbrusega õppekäikudel 

 

EESTI  AJALUGU 1. Teab Eesti Vabariigi sümboolikat, presidenti, hümni 

2. Oskab selgitada: Kus ma elan? (asula, linn, 

maakond) 

3. Teab, mis on Kaitseliit? 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Kes on kodutütar? (osa Kaitseliidust, igas 

maakonnas, millega tegelevad) 

2. Teab kodutütre tõotust, seaduseid, juhtsõna 

3. Teab oma rühmajuhte, rühmavanemat, rühma 

reegleid 

4. Teab kodutütre tervitust, vormiriietust (mütsimärk) 

ja selle kandmise põhimõtteid 

5. Oskab laulu “Eesti hümn”  

KÄITUMINE JA LOOVUS  

1. Oskab tervitada ja pöörduda erinevate inimeste 

poole 

2. Meisterdamine (kaardid, helkurid vms) 

 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

 



TURVALISUS  

1. Teab hädaabi numbrit, oskab ohust teatada 

2. Teab looduslikke ohte (päikesepõletus, mürgised 

taimed jne.), oskab käituda veekogude ääres 

3. Tunneb käitumisreegleid tänaval, maanteel, saab 

aru liiklusreeglite vajalikkusest 

4. Oskab hoida puhtust ja korda 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V  järk 
 

 

EESTI LOODUS 1. Tunneb taimede ja loomade mitmekesisust 

(looduskaitse all olevad, mürgised) 

2. Teab tuntumaid toataimi, koduloomi 

3. Teab aastaajalisi muutuseid looduses 

 

EESTI  AJALUGU 1. Teab riigipühasid, Eesti lippu, lipu kasutamist (millal 

heisatakse, millal pooles vardas, lipu austamine 

jms) 

2. Teab kodukoha eripära (vaatamisväärsused, nime 

saamine jne.)  

3. Oskab nimetada, kus asub lähim vaatamisväärsus 

ja oskab sinna teed juhatada. 

 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Teab kotkamärgi ning ristikumärgi kirjeldust 

2. Teab, kes on Kodutütarde ringkonnavanem, 

peavanem, noorteinstruktor, Kaitseliidu ülem, kus 

asub Kaitseliidu staap 

3. Oskab laule “Kodutütarde laul“ või “Maarjamaa” ja     

“Eesti lipp” 

4. Oskab rivielemente (tervitused, joondu, valvel, 

käskluste täitmine) 

  



KÄITUMINE JA LOOVUS 1. Teab lauakombed, lauakatmise põhimõtteid 

2. On osalenud omaloomingulisel konkursil või 

näitusel 

3. Teeb kaastööd rühmakroonikale 

 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

1. Oskab pakkida laagrikotti  

2. Tunneb teemärke 

3. Omab teadmiseid metsas eksimise korral 

(programm “Otsi Otti”) 

4. Tunneb kompassi (ilmakaared) 

5. Teab erinevaid telgitüüpe, -püstitamise ja 

kohavaliku põhimõtteid  

6. Oskab sõlmedest “Kalamehe sõlm” ja “Seasõrg” 

7. Oskab lahendada lihtsamaid salakirju 

 



TURVALISUS 1. Teab kuidas käituda hädaolukorras (tulekahju 

korral, tundmatu eseme leidmisel jne.) 

2. Oskab käsitseda lihtsamat kodutehnikat, 

olmeelektroonikat. 

3. On teadlik ravimite ohutu kasutamise reeglitest 

ja oskab keelduda tervist kahjustavatest 

ainetest (narkootikumid, alkohol, suits) 

4. Teab (ohutus) nõudeid jalgratta, rula ja 

rulluiskudega sõitmisel 

5. Oskab käituda eksinu olukorras ja teab kolme 

põhitõde (jääma paigale, endast märku andma 

ja hoidma kehasoojust ning varuma vett) 

6. Teab koduturvalisuse põhimõtteid 

7. Teab esmaabi nõudeid ja võtteid 

:haavapuhastus ja ninaverejooks, I järgu 

põletus.  

8. Teab soolisest arengust: murdeea 

füsioloogilised muutused.  

9. Omab teadmisi tervislikust eluviisist: toitumine, 

liikumine, karastamine 

 

 



 IV järk 
EESTI LOODUS 1. Teab Eesti asendit, piire, suurust, naaberriike, 

maakondi 

2. Tunneb Eesti kaarti (nt mosaiigina kokku panna) 

3. Teab pinnavorme (kõrgustikud, madalikud, 

tasandikud, sood, rabad, jõed, järved) – teab igast 

vähemalt kolme 

4. Eristab tuntumaid linde ja loomi 

 

EESTI  AJALUGU 1. Teab  kohalikku eluolu: omavalitsuse sümboolika, 

juhid ja juhtimine, muistendid, legendid jne. 

2. Kirjutab referaadi oma kodukoha mineviku kohta 

(võib ka grupiga) 

 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Teab oma ringkonna struktuuri (eesmärk, tegevus) 

2. Teab Kodutütarde ja Kaitseliidu olulisi tähtpäevi 

3. Teab nimepidi Kaitseliidu ülemat, Kaitseväe 

juhatajat, kaitseministrit ja oma maleva pealikku 

4. Osaleb aktiivselt ringkonnaüritustel 

5. Osaleb riviõppes (liikumine) 

6. Oskab laule “Eestimaa, mu isamaa”, “Mu isamaa 

armas” ja “Hoia, jumal, Eestit” 

7. Teab teisi suuremaid Eestis tegutsevaid 

noorteorganisatsioone  



KÄITUMINE JA LOOVUS  

1. Teab käitumisreegleid küllakutsumisel ja külas 

viibimisel 

2. Oskab vestelda telefoniga 

3. Oskab viisakalt käituda avalikes kohtades 

4. Tunneb koostöö põhimõtteid ja üksikliikme 

vastutust 

5. On osalenud omaloomingulisel konkursil või 

näitusel 

6. Teeb kaastööd rühmakroonikale 

 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

1. Teab lõkketüüpe, oskab lõkkekohta valida, teab 

tuleohutuse nõudeid 

2. On osalenud vähemalt ühepäevasel matkal ja 

oskab koostada endale matka menüüd 

3. Teab laagriplatsi valiku põhimõtteid 

4. Oskab eelmise järgu sõlmedele lisaks “Liuglevat 

aasa” ja “Surmasõlme” ning seoseid 

5. Teab kuidas ehitada lihtsamaid laagriehitisi 

6. Tunneb topograafilisi märke ja oskab neid kaardilt 

leida 

7. Oskab määrata asimuuti 

8. Oskab lahendada raskemaid salakirju 

 



TURVALISUS 1. Oskab aidata kaaslasi hädaolukorras ennast ohtu 

seadmata (tegutsemisjärjekord) 

2. Teab ujumisel vajalikke ohutusnõudeid, oskab 

kasutada päästevahendeid 

3. Teab tervistkahjustavate ainete mõju ja tagajärgi 

organismile 

4. Tunneb liikluseeskirju jalgratturile vajalikul tasemel, 

oskab hinnata sõiduki kiirust 

5. Teab esmaabi võtteid kuuma- ja külmakahjustuste, 

looma- ja putukahammustuste puhul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III järk 

 

EESTI LOODUS 1. Teab keskkonnasäästliku eluviisi põhitõdesid 

2. Osaleb keskkonnakaitseüritustel 

3. Teab loodusvarasid (maavarad, päike, õhk ja vesi) 

EESTI  AJALUGU 1. Teab , millal toimus Eesti Vabariigi loomine, 

taasloomine (aastad, presidendid, riigikord - mis 

vabariik, valitsusorganid) 

2. Tunneb traditsioone kodukohas (rahvariided, 

murrakud jne.), teab  naabermaakondi (nimi, 

keskus) 

 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Oskab lahti mõtestada kodutütarde seadused 

2. Teab kodutütarde peavanemaid ja nende ametiaja 

kestvust 

3. Teab Kodutütarde organisatsiooni struktuuri, 

eesmärke, tegevust 

4. Teab Kaitseliidu ning tema noorte- ja 

naisorganisatsiooni tegevust, eesmärke ja juhte 

5. Osaleb aktiivselt vabariiklikel üritustel (k.a 

võistlustel) 

6. Oskab õpetada seltskonnamänge 

 

KÄITUMINE JA LOOVUS 1. Teab suhtlemistasandeid, oskab lahendada 

konflikte 

2. On osalenud omaloomingulisel konkursil või 

näitusel 

3. Teeb kaastööd rühmakroonikale 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

1. Teab looduses ellujäämise tarkusi (vee 



filtreerimine, keetmine, loodusest toidu leidmine, 

onni ehitamine) 

2. Oskab lõkkel süüa teha 

3. Omab praktilist orienteerumisoskust 

4. On osalenud telklaagris 

5. Teab morset ning rahvusvahelist kuuldekoodi 

(NATO tähestikku) 

 

TURVALISUS 1. Teab liiklustraumade (tekke) põhjusi, oskab 

kasutada turvavahendeid 

2. Teab ja oskab hoiduda peamistest 

nakkushaigustest, ka AIDSist, teab suitsetamise, 

alkoholi ja narkootikumide kahjulikkusest naise 

organismile, järglastele 

3. Teab kütteseadmete tuleohutusnõudeid, oskab 

teha tuld küttekoldes ja looduses (metsas, aias, 

põllul) 

4. Teab väliturvalisuse põhimõtteid (ohud ja riskid, 

signaalid) 

5. Teab laskeohutuse reegleid ja oskab õhupüssist 

lasta 

6. Teab kuidas anda esmaabi  verejooksude, 

mürgituste, luumurdude korral. Oskab 

komplekteerida esmaabipauna matkaks. 

Elupäästva abi andmise oskus. 

 

 
 



II järk 

  

EESTI LOODUS 1. Tunneb hästi Eesti loodust 

2. Teab keskkonna- ja looduskaitse põhimõtteid 

3. Annab edasi teadmisi ja oskusi noorematele 

kodutütardele 

4. Aitab organiseerida loodusteemalisi ettevõtmisi 

 

EESTI  AJALUGU 1. Teab  Eesti Vabariigi parteisid, 

noorteorganisatsioone, Vabadussõja ajalugu (kes, 

miks ja mille eest võitlesid) 

2. Koostab referaadi kodukoha tuntud inimesest 

3. Omab ülevaadet Kaitseliidu tegevusest tänapäeval 

 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Teab Kodutütarde ajalugu – loomine, taasloomine, 

peavanemad 

2. Osaleb Naiskodukaitse üritustel organisatsiooniga  

tutvumise eesmärgil 

3. Osaleb aktiivselt ringkonna üritustel 

4. Tunneb Kodutütarde põhikirja ja sisekorda 

5. Oskab läbi viia koondust salgale 

 

KÄITUMINE JA LOOVUS 1. Oskab ennast väärtustada (eneseanalüüs, 

enesekehtestamine) ja oma käitumist ning võimeid 

hinnata 

2. On osalenud omaloomingulisel konkursil või 

näitusel 

3. Teeb kaastööd rühmakroonikale 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

1. Oskab teha suuremaid laagriehitisi 



2. On osalenud rühmalaagri korraldamisel 

3. Oskab liikuda maastikul ilma tehniliste 

abivahenditeta 

4. On osalenud ööbimisega matkal 

 

TURVALISUS 1. Teab, kuidas käituda suurõnnetuse korral ja oskab 

tegutseda 

2. Oskab hinnata uimastitest põhjustatud käitumist  ja 

toetada kaaslast uimastiprobleemide ilmnemisel 

3. Oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid 

(ka looduslikke) 

4. Teab nõudeid mopeedijuhile 

5. Oskab esmaabivõtteid  meelemürkidest 

põhjustatud mürgituse  puhul. Oskab ja teab 

hoiduda nakkus- ja suguhaigustest. 

6. Oskab anda esmaabi uppumise korral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 I järk 
 
(Teab ja oskab kõikide madalamate järkude nõudeid ning suudab neid edasi anda 

noorematele) 

 

EESTI LOODUS  

1. Oskab koostada loodusteemalist esseed, 

ettekannet, uurimust 

 

EESTI  AJALUGU 1.Teab kõike eelnevat  ja oskab oma teadmisi edasi 
anda 
 

KODUTÜTARDE TEAD-

MISED JA OSKUSED 

1. Koostab referaadi organisatsioonist või riigist või 

tuntud Eesti naisest 

2. Aitab organiseerida ja läbi viia erinevaid üritusi 

3. Eelduste olemasolul juhib ise rühma 

 

KÄITUMINE JA LOOVUS 1. On oma käitumisega noorematele eeskujuks 

 

MATKATARKUSED 

SKAUDIOSKUSED 

1.Teab kõike eelnevat ja oskab oma teadmisi edasi 
anda 

TURVALISUS 1. Väärtustab inimese tervist ja elukeskkonda, õpib 

õigesti hindama võimalikke ohtusid, oskab 

hädaolukordades rakendada oma teoreetilisi 

teadmisi 

2. Omab teadmisi pereplaneerimisest 

3. Teab ja on valmis omandama kasvatuseks 

vajalikke teadmisi ja oskusi, teab lapse arengu 

seaduspärasusi 

 

 

 

 



 


